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ΘΕΜΑ     :  Κοιμητήριο πόλης Πρέβεζας. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το αρ. πρωτ. 32/1-8-2017 έγγραφό μας. 
                  Το αρ. πρωτ. 22637/23-10-2017 έγγραφό σας. 
 
 
 Κύριε Αντιδήμαρχε, 
 
Επανερχόμενοι στο θέμα του κοιμητηρίου της πόλης μας, με λύπη μας 
διαπιστώσαμε ότι μας απαντήσατε  μετά την παρέλευση ογδόντα και πλέον 
ημερών (!!!) από την παραλαβή της πρώτης μας επιστολής. 
Η ενημέρωσή σας όμως είναι ελλιπής , παρά τον τεράστιο διαθέσιμο χρόνο που 
είχατε για την απάντηση. 
Γι αυτό επανερχόμαστε και ζητάμε ενημέρωση στα αναπάντητα αιτήματα, που 
είναι: 

1. Με βάση το μητρώο που υπάρχει στο Δήμο  και πιστεύουμε να είναι 
ενεργό και να συμπληρώνεται , να ειδοποιηθούν όσοι συμπολίτες μας 
έχουν εγκαταλελειμμένους τάφους να τους ευπρεπίσουν. Όσα δε 
μνήματα δεν έχουν πλέον ιδιοκτήτες  απογόνους, να διατεθούν ξανά για 
νέα χρήση. 

2. Είναι ηθική υποχρέωση της κάθε Δημοτικής Αρχής ο ευπρεπισμός και η 
συντήρηση των ταφών των Δωρητών, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν ή όχι 
απόγονοι. 

3. Ο μόνιμος υπάλληλος του κοιμητηρίου είναι υποχρεωμένος  να βρίσκεται 
στο χώρο τις ώρες εργασίας του (πράγμα που δεν συμβαίνει) και να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως αυτές ορίζονται από το νόμο. 

4. Να γίνει καταγραφή των ταφικών μνημείων που έχουν καλλιτεχνική αξία 
και σε συνεργασία με τους πολίτες-ιδιοκτήτες αυτών των μνημείων  να 
προστατεύονται αυτά και να συντηρούνται. 



5. Η στήλη του αρχικού κοινοταφίου των ανδρών του Ναρκαλιευτικού 
<ΠΗΝΕΙΟΣ>, πρέπει να απομακρυνθεί από το χώρο του κοιμητηρίου, 
καθώς τα οστά των φονευθέντων ανδρών έχουν μεταφερθεί στο 
Μνημείο του Ναύτη και η παραμονή της στο χώρο του κοιμητηρίου και η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν περιποιεί τιμή για τον Δήμο μας. 

Η πλήρης, ουσιαστική και συνεχής ενημέρωση είναι καθήκον των θεσμών 
και αγαθό των πολιτών. 
 
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την γενική αντίληψη των 
συμπολιτών μας, αλλά και την δική μας, ότι τα αποτελέσματα <<της αδιάλειπτης 
προσπάθειας του Δήμου να παρέχει στο χώρο του κοιμητηρίου την πρέπουσα 
φροντίδα>>, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας είναι αποκαρδιωτικά και 
προσβλητικά για τον Ιερό αυτό  χώρο, παρά την συνεργασία της πλειοψηφίας 
των σωστών πολιτών.  
Η υπηρεσία σας θα πρέπει να εντοπίσει και να  ελέγξει τους μη συνεργάσιμους 
δημότες , εφαρμόζοντας προς αυτούς όλα όσα προβλέπουν οι νόμοι και οι 
αποφάσεις  των συλλογικών οργάνων του Δήμου, για  την εύρυθμη λειτουργία  
και την αξιοπρεπή εικόνα του κοιμητηρίου.                                                            

  
 

Για Το Δ.Σ.   
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